17585

BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2014 — MONITEUR BELGE

Product of dienst

Januari
−
Janvier

Februari
—
Février

Produit ou service

12.
12.1.
12.1.1.

Diverse goederen en diensten
Lichaamsverzorging
Kapsalons en lichaamsverzorging

101.33
100.90
101.11

101.43
101.15
101.84

12.
12.1.
12.1.1.

12.1.2.

100.26

100.37

12.1.2.

100.80

100.77

12.1.3.

99.07
97.84
100.57
101.04
101.04
102.57
102.78
104.40

98.95
97.42
100.80
101.23
101.23
102.58
102.78
104.47

12.3.
12.3.1.
12.3.2.
12.4.
12.4.0.
12.5.
12.5.2.
12.5.3.

Autres appareils, articles et produits pour
soins corporels
Effets personnels n.c.a.
Articles de bijouterie et horlogerie
Autres effets personnels
Protection sociale
Protection sociale
Assurances
Assurance habitation
Assurance maladie

12.5.4.
12.5.5.
12.6.
12.6.2.
12.7.
12.7.0.

Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging
Andere apparaten, artikelen en producten
voor lichaamsverzorging
Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.
Sieraden, uurwerken en klokken
Andere artikelen voor persoonlijk gebruik
Sociale bescherming
Sociale bescherming
Verzekeringen
Verzekering in verband met de woning
Verzekering in verband met de gezondheid
Verzekering in verband met het vervoer
Andere verzekeringen
Financiële diensten, n.e.g.
Andere financiële diensten n.e.g.
Andere diensten, n.e.g.
Andere diensten n.e.g.

101.09
103.19
103.32
103.32
100.44
100.44

101.09
103.19
103.32
103.32
100.53
100.53

12.5.4.
12.5.5.
12.6.
12.6.2.
12.7.
12.7.0.

Assurance transports
Autres assurances
Services financiers n.c.a.
Autres services financiers n.c.a.
Autres services n.c.a.
Autres services n.c.a.

1.
2.
3.
4.

Voedingsmiddelen en dranken
Niet-voedingsmiddelen
Diensten
Huur

100.51
99.89
101.13
101.40

100.29
100.13
101.38
101.67

1.
2.
3.
4.

Produits alimentaires et boissons
Produits non-alimentaires
Services
Loyers

100.50

100.66
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Biens et services divers
Soins corporels
Salons de coiffure et instituts de soins et
de beauté
Appareils électriques pour soins corporels

*
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C − 2014/18070]
Lijst van de erkenningen die tussen 1 januari 2014 en 31 januari 2014
toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008
inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of
het wetenschappelijk onderzoek

[C − 2014/18070]
Liste des agréments d’établissements de matériel corporel humain
octroyés entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2014 en application
de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’obtention et à l’utilisation
de matériel corporel humain destiné à des applications médicales
humaines ou à des fins de recherche scientifique

Instelling

Plaats

Type menselijk lichaamsmateriaal
of handeling

Voorlopige
erkenning

Definitieve
erkenning

A. Bank voor menselijk lichaamsmateriaal
Verlengd tot de
definitieve
beslissing

CHR de la Citadelle

4000 Luik

Reproductief lichaamsmateriaal

Cliniques Universitaires
Saint-Luc

1200 Brussel

Huid

Van 10/01/2014
tot 09/01/2018

Universitair Ziekenhuis
Leuven

3000 Leuven

Hematopoïetische stamcellen

Van 01/01/2010
tot 31/12/2013

Hematopoïetische stamcellen

Van 01/01/2014
tot 31/12/2017
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Etablissement

Type de matériel corporel
humain ou d’opérations

Localité

Agrément
provisoire

Agrément
définitif

A. Banques de matériel corporel humain
CHR de la Citadelle

4000 Liège

Matériel corporel humain
de l’appareil reproducteur

Prolongé jusqu’à
décision définitive

Cliniques Universitaires
Saint-Luc

1200 Bruxelles

Peau

Du 10/01/2014
au 09/01/2018

Universitair
Ziekenhuis Leuven

3000 Leuven

Cellules souches hématopïétiques

Du 01/01/2010
au 31/12/2013

Cellules souches hématopïétiques

Du 01/01/2014
au 31/12/2017

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
JOBPUNT VLAANDEREN
[2014/201459]
Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een kok bij OCMW Gent
Het OCMW Gent staat open voor iedereen die advies of hulp wenst over budget, wonen, opleiding, werken,
administratie, opvoeden en ouder worden. Hiervoor staan bijna 2 000 medewerkers in. Werken kan er in het hartje van
de stad of in de groene stadsrand.
OCMW Gent werft aan in contractueel verband met aanleg van een wervingsreserve met pools voor een voltijdse
betrekking in volgende graad (m/v) :
Kok (niveau C)
Jouw taken :
v Je stuurt het keukenteam met als doel de continuïteit van de kwalitatieve dienstverlening te verzekeren.
v Je plant en coördineert het kookproces, met als doel kwalitatieve maaltijden te verstrekken.
v Je bereidt, stuurt bij en distribueert alle maaltijden met als doel de bewoners, bezoekers en personeelsleden van
het woonzorgcentrum van een gezonde en lekkere maaltijd te voorzien, volgens de uitgeschreven receptuur.
v Je controleert en volgt de uitvoering op van het onderhoudsplan met als doel de HACCP - reglementeringen en
veiligheidsnormen toe te passen.
v Je ontvangt, registreert, stockeert de goederen en grondstoffen met als doel een vlotte, efficiënte en kwalitatieve
bevoorrading van de keuken en voorzieningen te verzekeren.
v Je draagt bij aan alle taken binnen het keukenteam met als doel de continuïteit van de kwalitatieve
dienstverlening door het keukenteam te waarborgen.
v Je corrigeert zelfstandig en uit eigen beweging de tekortkomingen betreffende het eetgebeuren op de afdeling.
Jouw profiel :
v Je bezit een diploma hotelschool of een diploma kok avondonderwijs.
v Je beschikt over een goede fysieke conditie.
v Je bent bereid tijdens het weekend en op feestdagen te werken.
v Je bent bereid in ploegen te werken.
v Je bent een echte teamspeler met leidinggevende capaciteiten om een goede werksfeer te creëren.
v Je bent stressbestendig.
v Je werkt net en ordelijk.
Wat biedt OCMW Gent ?
- Werkzekerheid
Je krijgt een aantrekkelijk salaris (bruto maandwedde tussen 1.816 euro (0 jaar anciënniteit) en 3.324 euro (27 jaar
anciënniteit)), aangevuld met interessante voordelen (o.a. maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering,
terugbetaling van het openbaar vervoer of fietsvergoeding, eindejaarspremie).
- Plaats voor ambitie
Een job om jouw talenten en ambities waar te maken.
- Opleidingskansen
De kans tot verdere ontwikkeling, dankzij ruime vormingsmogelijkheden en overlegmomenten.

